
fzanga 

Pagrindinis psichiatrijos tikslas tiek anksciau, tick dabar -
padeti psichiskai serganciam zmogui grjzti j realyb?. Jei rysys 
su realybe visiskai nutruk^s, tai yra, jei pacientas nesiorientuoja 
erdveje, nesuvokia realaus laiko ir savo tapatybes, toks zmogus 
turi psichines sveikatos problemij. Jis sakosi kenci^s nuo haliuci-
nacijq, iskreipianciij jo realybes suvokim^. Kai emociniai sutri-
kimai ne tokie rimti, tai - neuroze. Neurotikas nera prarad^s 
nuovokos, tik realyb^ suvokia ne iskreiptai, bet klaidingai. Jis 
paveiktas iliuzijij, todel nejsitvirtin^s tikroveje. Kadangi neuro
tikas ken^ia nuo iliuzijij, jis taip pat nera psichiJkai sveikas. 

Vis delto vertinant tikrov^ ne visada lengva apibrezti, kurie 
jsitikinimai klaidingi, o kurie teisingi. Vidiniai jsitikinimai, 
kurii} laikesi daugybe zmoniij, siandien biitq pavadinti iliuzi-
jomis. Panasiai vidiniai regejimai biitij laikomi haliucinacijomis. 
Bet vertinant nejutiminius reiskinius miisq suvokimas, kad rea
lybe nepripazjsta tokios patirties, vis dazniau susvyruoja. Per-
nelyg ribotas poziuris j realyb^ taip pat gali pasirodyti iliuzinis. 
Neretai paaiskeja, kad zmogus, besididziuojantis eŝ s realistas, 
turi pasleptq iliuzijij. 

Kiekvieno zmogaus gyvenime yra viena nenugincijama 
tikrove - jo fizine ar kuno tikrove. Zmogaus biitj, asmenyb^, 
individualyb^ nulemia jo kiinas. Kai kiinas mirsta, zmogus pa-
saulyje nebeegzistuoja. Jokia asmenybe neegzistuoja atskirai 
nuo kiino. Nera jokios psichines egzistencijos formos, kuri 
butij nepriklausoma nuo zmogaus fizines egzistencijos. Galvoti 
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kitaip - iliuzija. Bet tai nenuneigia fakto, kad zmogaus fizinei 
egzistencijai budingas ir dvasinis, ir kuniskasis aspektai. 

Zvelgiant is sio tasko psichines negalios s^voka yra iliuzija. 
Nera nei vieno dvasinio negalavimo, kuris tuo pat metu nebutij 
ir fizinis. Depresyvus zmogus prislegtas ir fiziJkai, ir dvasiskai; 
tai is tikrijji} yra vienas ir tas pats, tik abu jie atskleidzia skirtin-
gus biities aspektus. Tai yra jvairios tos pacios vadinamosios 
psichines ligos formos. Jsitikinimas, kad „viskas slypi galvoje" yra 
pati didziausia miisij laiki} iliuzija, nepaisanti esmines tikroves, 
kad pacios jvairiausios gyvenimo apraiJkos yra fizinis reiskinys. 

Tinkamas terminas asmenybes negalavimams apibudinti -
emocinis sutrikimas. Anglij kalboje zodis „emocinis" turi jude-
jimo reiksmes atspalvj", taigi asocijuojasi tiek su fiziniais, tiek 
emociniais dalykais. Judejimas suponuoja fizinj lygmenj, dvasia 
taip pat susijusi su visais emociniais konfliktais, o kencia depre-
syvaus zmogaus siela. 

Jei norime isvengti iliuzijos, kad „viskas slypi galvoje", turime 
pripazinti, kad tikrasis dvasingumas turi fizinj (arba biologinj) 
pagrind^. Taip pat biitina suvokti skirtum^ tarp tikejimo ir jsi-
tikinimij. |sitikinimai yra protines veiklos rezultatas, o tikejimas 
kyla is kuno biologiniij procesij gelmiij. Mes gerai nesuvoksime 
tikrosios tikejimo prigimties, jei netyrinesime zmoniij, kurie 
turi tikejim^ ir t i j , kurie gyvena netikedami. Kaip pamatysime, 
depresija sergantis zmogus - tai tikejim^ prarad^s zmogus. Kaip 
ir kodel j j prarado, bus pagrindine sios knygos tema. Aiskin-
damiesi tai suprasime biologinj realybes suvokimo ir tikejimo 
jausmo pagrind^. Prarastas tikejimas yra pagrindine siuolaikinio 
zmogaus problema, taigi sio tyrimo svarba negali biiti perdeta. 

Anglq kalboje zodis „emorion" kilf s i§ zodzio „to move" (judeti). (red. past.) 
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